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Made in Brunssum
In Made in Brunssum maakt u kennis
met typisch Brunssumse bedrijven.
Van grote exporteurs en
internationaal opererende bedrijven
tot kleine familiebedrijfjes. Eén ding
hebben deze ondernemingen met
elkaar gemeen: ze zijn én voelen
zich thuis in Brunssum. En ze zijn
vaak vernieuwend en innovatief in
hun markt.

Zes jaar geleden waagde tommy
trommelen, toen 27 jaar oud,
de sprong in het diepe. al jaren
werkte hij in rotterdam bij een
van de grootste grondverzetbedrijven van nederland. Een
mooie carrière lag in het verschiet! toch koos hij voor een
eigen transport- en grondverzetbedrijf. Dichtbij huis in Brunssum, want: “Het bloed kruipt waar
het niet gaan kan”. Gelukkig maar,
zeggen tommy en zijn vrouw
Debbie, want “ons bedrijf kent
vanaf dag één alleen maar groei”.
Dat Brunssumse succes viel ook
de economische tv-zender rtl7
op, die begin april een reportage
maakte van trommelen Bv.
Hoe komt Trommelen in Brunssum terecht?
“Heel eenvoudig: wij zijn allebei van
Brunssum en zó sterk geworteld dat we
niet weg willen. We hebben ons bedrijf
letterlijk van huis uit opgebouwd met
één kraan. Daar kwam één vrachtwagen
bij en één container... Stap voor stap

“wij zijn sterk geworteld in Brunssum”
hebben we ons machinepark zo uitgebreid. Met het aantal machines groeide
ook het aantal medewerkers. Op dit
moment hebben we 9 medewerkers in
vaste dienst en werken we met een vast
team van 15 zzp’ers en 2 stagiaires.”

Tommy en Debbie Trommelen bij één van hun opvallende vrachtwagens.
“Binnenkort verhuist Trommelen BV – ons transport- en grondverzetbedrijf –
naar een nieuwe plek in Brunssum. Van daaruit willen we verder groeien.”

Wie zijn jullie klanten?
“Wij verhuren graafmachines, kranen
en kiepwagens aan grote aannemers
in de woning-, weg- en waterbouw.
We transporteren zand, grond en
grind. Maar we werken ook zelf mee
aan grondverzetwerkzaamheden in
Zuid-Nederland, België en Duitsland.
Waar gegraven wordt voor bijvoorbeeld
nieuwbouw, de aanleg van een park of
een nieuwe riolering kun je onze opvallende zwart/oranje machines tegenkomen. Daarnaast verhuren we ook
containers aan particulieren: heel wat
tuinen in deze streek zijn aangelegd
met onze hulp.”

Hoe zien jullie de toekomst?
“Heel mooi. We zijn ons bedrijf midden
in de crisis gestart. Nu het weer beter
gaat in de bouw, zien we alleen maar
verdere groei. Binnenkort verhuizen we
naar een nieuwe plek in Brunssum. Van
daaruit willen we verder groeien. Niet
snel, maar zoals we begonnen zijn, stap
voor stap!”

Wat is het voordeel van ondernemen in
Brunssum?
“Eigenlijk maakt het niet veel uit waar
wij met ons bedrijf zitten: we moeten
toch op pad om onze werkzaamheden te verrichten. De Buitenring
gaat ons echter
heel erg helpen
om snel bij onze
klanten te komen. Dat maakt
Brunssum, los
van het emotionele, voor ons ook
zakelijk gezien een
sterke keuze.”

Informatie van de gemeente Informatie van de gemeente Informatie van de gemeente
gemeenteraad en raadscommissies

spreekuren burgemeester en wethouders

•
•
•
•

• Burgemeester L.M.C. winants – bel voor een afspraak (045) 527 86 07.

• wethouder T.T.j. Gelissen (CDA) – bel voor een afspraak (045) 527 84 56.
• wethouder C.j.C.P. de Rijck (BCD) – bel voor een afspraak (045) 527 86 07.

• wethouder H. Offermans (PvdA) – bel voor een afspraak (045) 527 84 56.

• wethouder H.j. janssen (Lijst Borger) – bel voor een afspraak (045) 527 84 56.

• wethouder F.G. joosten (VVD) – bel voor een afspraak (045) 527 85 92.

Kijk voor meer informatie: www.brunssum.nl/college.

Raadsvergadering, dinsdag 26 april 2016, 19 uur
Auditcommissie, dinsdag 17 mei 2016, 19 uur
Raadscommissies, dinsdag 24 mei 2016, 19 uur
Raadsvergadering, maandag 6 juni 2016, 19 uur
(let op: afwijkend op maandag)

Bereikbaarheid gemeente Brunssum

Alle vergaderingen zijn in de raadzaal.

De gemeentewinkel is ma-vr geopend van 08.30 tot 12.30 uur, tevens op

De vergaderingen zijn openbaar en kunnen worden bijgewoond
in de raadzaal, vanaf de publieke tribune. De agenda’s voor deze
vergaderingen, mét bijbehorende stukken, kunnen worden
ingezien op www.brunssum.nl/bis. De agenda’s worden circa 10
dagen vóór de vergaderdatum op deze website bekend gemaakt.
Voor meer informatie: bel met de griffie van de gemeente
Brunssum, tel. (045) 527 84 29.

woensdagmiddag van 13.30 tot 17 uur en op donderdagavond van 17
tot 19 uur. Het Zorgloket is ma-vrij geopend van 10 tot 12 uur.
Algemeen

(045) 527 85 55

Sociale Zaken / ISD BOL
(045) 525 37 47
Zorgloket (Wmo)
(045) 527 86 30
Jeugdhulp
(045) 527 84 30
Gemeentelijke Belastingen / BsGW (088) 842 04 20
Meldingen openbare ruimte:
(045) 527 85 55 (of download
de MijnGemeente App)
Email
gemeente@brunssum.nl
Internet
www.brunssum.nl

Twitter
Facebook

@Gem_Brunssum
facebook.com/gemBrunssum

Overige belangrijke telefoonnummers
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Storingsdienst Water:
(0800) 023 30 40
Storingsdienst Gas en Elektriciteit:
(0800) 9009
Storingsdienst Openbare Verlichting:
(088) 94 50 850
Algemeen alarmnummer:
1-1-2
Algemeen informatienummer Brandweer: (045) 560 49 00
Algemeen informatienummer Politie:
(0900) 88 44
Klachtentelefoon AWACS:
(043) 365 20 20
Klachtentelefoon Milieu Provincie Limburg: (043) 361 70 70
Steunpunt Huiselijk Geweld:
(0900) 126 26 26
of bij spoed 1-1-2

Maandag 2 mei

Lezing‘Mariaverering en Lourdesgrotten’, in
het Clemensdomein, Groeneweg 2

Woensdag 4 mei

Dodenherdenking. Herdenking van de
gevallenen tijdens de Tweede Wereldoor- log,

